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 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  - إدارة اإلشراف التربوي )بنين 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه ▪

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 
 الماعون سورة  األول 

1 -3 
 الماعون سورة 
4 -5 

 الماعون سورة 
6 -7 

 الماعون سورة 
 مراجعة

سورة  مراجعة 
 هـ 1443/ 5/ 5- 1 الماعون 

 قريش سورة  الثاني 
1 -4 

 قريش سورة اجعة مر
 هـ 12/5/1443- 8

 أيام(  4)  الثالث 
 األحد   األحد إجازة مطولة 

 إجازة مطولة 
 الفيل سورة 
1 -2 

 الفيل سورة 
3 -4 

 الفيل سورة 
5 

سورة  مراجعة 
 هـ 1443/ 5/ 19-16 الفيل 

  الرابع 
 مراجعة  

 الفيل سورة 
 

 مراجعة  
 الماعون سورة 

 مراجعة  
 الفيل سورة مراجعة  قريش سورة 

 هـ 1443/ 5/ 22-26

 الهمزة سورة  الخامس 
1 -2 

 الهمزة سورة 
3 -5 

 الهمزة سورة 
6 -7 

 الهمزة سورة 
8 -9 

سورة  مراجعة 
 هـ 1443/ 6/ 3- /29/5 الهمزة 

 العصر سورة    السادس
 العصر سورة مراجعة  3- 1

 هـ 1443/ 6/ 13-17

 التكاثر سورة  السابع 
1 -2 

 التكاثر سورة 
3 -5 

 التكاثر سورة 
6 -7 

 التكاثر سورة 
8 

 مراجعة  
 هـ 1443/ 6/ 24-20 التكاثر سورة 

 أيام(  3)  الثامن
 األربعاء والخميس  

 إجازة مطولة 
 مراجعة  

 مزة لها سورة 
 مراجعة

 العصر سورة 
 مراجعة  

 التكاثر سورة 
 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

 القارعة سورة  التاسع 
1 -3 

 القارعة سورة 
4 -5 

 القارعة سورة 
6 -7 

 القارعة سورة 
8 -11   

 مراجعة  
 هـ 1443/ 7/ 9- 5 القارعة  سورة 

 العاديات سورة  العاشر 
1 -3 

 العاديات  سورة 
4 -5 

 العاديات سورة 
6 -8 

 العاديات سورة 
9 -11 

 مراجعة  
 هـ 1443/ 7/ 16-12 العاديات سورة 

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 األربعاء والخميس  

 إجازة مطولة 
 مراجعة  

 القارعة سورة 
 مراجعة  

 العاديات سورة 

   مراجعة 
العاديات  سورة 

  + 
 القارعة ة سور 

 جازة مطولة إاألربعاء والخميس  

 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

 خطط عالجية وإثرائية 
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 

 هـ 1443/ 8/ 7- 3

 هـ1443لعام   الثاني( الفصل الدراسي عاماالبتدائي ) األول فللص القرآن الكريم الخطة الزمنية لتدريس مادة 



 

 السعودية المملكة العربية 
 ( 280)وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -إدارة اإلشراف التربوي )بنين 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.  ▪
 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 البينة سورة  األول 

 هـ 1443/ 5/ 1-5 9  -  1

 الثاني 
 البينة سورة  مراجعة

 هـ 8-12/5/1443
 أيام(  4)  الثالث 

األحد   األحد إجازة مطولة 
إجازة  
 مطولة 

 القدر سورة 
1  -  5 

 القدر سورة  مراجعة
 هـ 1443/ 5/ 16-19 

ة  سور  الرابع 
 العلق 

1-3 

  سورة
 العلق 

3-6 

  سورة
 العلق 

7-9 

  سورة
 العلق 

10-12 

  سورة
 العلق 

13-15 

  سورة
 العلق 

16-19 

 
 العلق  سورة مراجعة

 هـ 1443/ 5/ 22-26 

 التين  سورة الخامس 
1  -  8 

 
 التين  سورة مراجعة

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5 

  سورة السادس 
 الشرح 

1-2 

  سورة
 الشرح 

3-4 

  سورة
 الشرح 

5-6 

  سورة
 الشرح 

7-8 
 

 هـ 1443/ 6/ 17-13 الشرح  سورة مراجعة

  سورة السابع 
 الضحى 

1-2 

  سورة
 الضحى 

3-4 

  سورة
 الضحى 

5-6 

  سورة
 الضحى 

7-8 

  سورة
 الضحى 

9-11 

 
 الضحى  سورة مراجعة

 هـ 1443/ 6/ 20-24 
 أيام(  3)  الثامن

األربعاء والخميس  
 إجازة مطولة 

  سورة
 الليل 

1-4 

  سورة
 الليل 

5-8 

  سورة
 الليل 

9-12 

  سورة
 الليل 

13-15 

  سورة
 الليل 

16-21 

 
 الليل  سورة مراجعة

األربعاء والخميس  
 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

  سورة التاسع 
 الشمس 

1-3 

  سورة
 الشمس 

4-6 

 سورة 
 الشمس 

7-9 

 سورة 
 الشمس 

10-11 

 سورة 
 الشمس 

12-13 

 سورة 
 الشمس 

14-15 

 
 الشمس  سورة مراجعة

 هـ 1443/ 7/ 5-9 

  سورة العاشر 
 البلد 

1-3 

 سورة 
 البلد 

4-5 

 سورة 
 البلد 

6-7 

 سورة 
 البلد 

8-9 

 سورة 
 البلد 

10-11 

 سورة 
 البلد 

12-14 

 سورة 
 البلد 

15-16 

 سورة 
 البلد 
17 

 سورة 
 البلد 

 هـ 1443/ 7/ 12-16 18-20
 أيام(  3)  عشر   الحادي

األربعاء والخميس  
 إجازة مطولة 

 البلد  سورة مراجعة
 

األربعاء والخميس  
 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

 خطط عالجية وإثرائية 
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 

 هـ 1443/ 8/ 3-7

 هـ 1443لعام  الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ  -حفظ االبتدائي ) األول فللص القرآن الكريم الخطة الزمنية لتدريس مادة 



 

 ية المملكة العربية السعود
 ( 280)رة التعليم  وزا

 ر اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسي 
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -إدارة اإلشراف التربوي )بنين 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.   ▪

 

 الفقه والسلوك  توحيد  األسبوع 
 هـ 1443/ 5/ 5-1 بر الوالدين  أحب للا  األول 
 هـ 12/5/1443-8 كيف نبر الوالدين  أحب للا  الثاني 

 أيام(  4)  الثالث 
 كيف نبر الوالدين  أعبد للا  األحد إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 5/ 16-19
 هـ 1443/ 5/ 26-22 احترام المعلم  أعبد للا  الرابع 
 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5 احترام المعلم  اإلسالم ديني  الخامس 
الذكر عند دخول الخالء والخروج   اإلسالم ديني  السادس 

 هـ 1443/ 6/ 17-13 منه
 هـ 1443/ 6/ 24-20 الطهارة  الدين الحق  السابع 

 أيام(  3)  الثامن
 الطهارة  الدين الحق  األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29
 هـ 1443/ 7/ 9-5 النظافة  الدين الحق  التاسع 
 هـ 1443/ 7/ 16-12 أهمية الوضوء وفضله  أركان اإلسالم  العاشر 

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 أهمية الوضوء وفضله  أركان اإلسالم  األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21
 الثاني عشر 

 خطط عالجية وإثرائية 
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 
 هـ 1443/ 8/ 3-7

 ( تحفيظ  –  االبتدائي )عام األول  للصف ( الدراسات اإلسالمية)الخطة الزمنية لتدريس مادة 
 هـ 1443لعام  الثاني الفصل الدراسي  



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  يملتعلوزارة ا
 سير ة عبمنطقعليم  لتاإلدارة العامة ل
 ن التعليمية و الشؤ
 بنات(  -وي )بنين ف التربإدارة اإلشرا

 الصفوف األولية  
 

 

 

 

 . ا وتقويم    ا وتدريب    اى إعطاء كل مكون حقه تدريس  راعيُ  ▪
 راعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه. يُ  ▪

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 7 8 
عة  مراج األول 

حروف  
 ( 2-1)  الوحدة

 

 الوحدة الثالثة 
 مدينتي 

نشيد: أرض   
 بالدي 

نشاطات  
 االستماع 

نشاطات  
 هـ 1443/ 5/ 5-1 )أ(   حرف )أ(   حرف )أ(   حرف )أ(   حرف التهيئة 

 الثاني 
 حرف )ز(  حرف )ز(  حرف )ز(  حرف )ز(  حرف )ط(  حرف )ط(  حرف )ط(  حرف )ط( 

 هـ 8-12/5/1443
 أيام(  4)  لث ثا ال

 األحد   إجازة مطولة األحد 
 ( جحرف ) ( جحرف ) ( جحرف ) ( وحرف )  حرف )و(  حرف )و(  حرف )و(  إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 5/ 16-19

 الرابع 

 حرف )ش(  حرف )ش(  حرف )ش(  حرف )ش(  ( جحرف )
قويم  الت

التجميعي  
(3 ) 

مراجعة  
تي  لحروف الا

ق  سب
-دراستها  
أتعلم فن  
 الخط 

مراجعة  
لحروف التي  ا

دراستها  ق سب
أتعلم فن  -

 الخط 
 هـ 1443/ 5/ 22-26

 رابعة  الوحدة ال الخامس 
صحتي  

 متي وسال 
 نشيد: المرور 

نشاطات   نشيد: المرور 
 االستماع 

نشاطات  
 حرف )ض(  حرف )ض(  حرف )ض(  حرف )ض(  التهيئة 

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5

   السادس
 ( ك حرف ) ( ك حرف ) ( ك حرف ) ( ك حرف ) ( ع حرف ) ( ع حرف ) ( ع حرف ) ( ع حرف )

 هـ 1443/ 6/ 13-17

 ع ب السا
 ( يحرف ) ( يحرف ) ( يحرف ) ( يحرف ) ( خحرف ) ( خحرف ) ( خحرف ) ( خحرف )

 هـ 1443/ 6/ 20-24
 أيام(  3)  نثام لا

 األربعاء والخميس  
 ( ذ ف )حر ( ذ حرف ) ( ذ حرف ) ( ذ حرف ) إجازة مطولة 

التقويم  
 التجميعي 

(4 ) 

تقويم  ال
 التجميعي 

(4 ) 

 األربعاء والخميس  
 إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

  الخامسةالوحدة  التاسع 
ألعابي  
 وهواياتي 
نشيد: بعد  
 الدرس 

نشيد: بعد  
 الدرس 

نشاطات  
 االستماع 

نشاطات  
 التهيئة 

 ( هـحرف ) ( هـحرف ) ( هـحرف ) ( هـحرف )
 هـ 1443/ 7/ 5-9

 العاشر 
 )غ(   حرف )غ(   حرف غ( )  رفح )غ(   حرف ث( حرف ) ث( حرف ) ث( حرف ) ث( حرف )

 هـ 1443/ 7/ 12-16
 أيام(  3)  عشر   الحادي

 األربعاء والخميس  
 )ظ( حرف   )ظ( حرف   )ظ( حرف   )ظ( حرف   إجازة مطولة 

التقويم  
 عي التجمي
(5 ) 

التقويم  
 عي التجمي
(5 ) 

 األربعاء والخميس  
 ة إجازة مطول

 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

 هـ 1443/ 7/ 30-26 ية عالجإثرائية وخطط  برامج 
 الثالث عشر 

 ـ ه1443/ 8/ 3-7

 هـ1443  لعام الثاني( الفصل الدراسي تحفيظ  -  عام) االبتدائي األول  فللصريس مادة لغتي الخطة الزمنية لتد



 

 المملكة العربية السعودية 
 ( 280)  لتعليموزارة ا

 سير منطقة عبلتعليم  لعامة لاإلدارة ا
 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -نين وي )ب ف الترباإدارة اإلشر 
 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 

 

 

 وفقه.   يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي  ▪

 

 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 
 هـ 1443/ 5/ 5-1 موارد األرض  موارد األرض  موارد األرض  األول 
 الثاني 

 االستفادة من موارد األرض  االستفادة من موارد األرض  موارد األرض 
 هـ 8-12/5/1443
 أيام(  4)  لث ثا ال

 موارد األرض  على المحافظة  رض االستفادة من موارد األ االستفادة من موارد األرض  إجازة مطولة األحد 
 هـ 1443/ 5/ 16-19

 الرابع 
 موارد األرض  على المحافظة  موارد األرض  على المحافظة  موارد األرض  على المحافظة 

 هـ 1443/ 5/ 22-26

 الخامس 
 خصائص المواد  مراجعة الفصل 

 خصائص المواد 
 منتصف الفصل الثاني  إجازة

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5 10/06/1443إلى  

   السادس
 خصائص المواد  خصائص المواد  خصائص المواد 

 هـ 1443/ 6/ 13-17
 ع ب السا

 المواد الصلبة  المواد الصلبة  المواد الصلبة 
 هـ 1443/ 6/ 20-24
 أيام(  3)  نثام لا

 زات السوائل والغا زات السوائل والغا األربعاء والخميس إجازة مطولة 
 زات السوائل والغا

 مطولة  أسبوع إجازة نهاية 
 هـ 1443/ 6/ 27-29 1443/ 7(/ 1-2)

 التاسع 
 المادة تتغير  مادة تتغير ال مراجعة الفصل 

 هـ 1443/ 7/ 5-9
 العاشر 

 المخاليط  المخاليط  المادة تتغير 
 هـ 1443/ 7/ 12-16

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 المخاليط  المخاليط  األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 مراجعة الفصل 
 مطولة  وع أسب إجازة نهاية 

 هـ 1443/ 7/ 19-21 1443/ 7(/ 22-23)
 الثاني عشر 

  وإثرائية   خطط عالجية 
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 
 وإثرائية   خطط عالجية

 ـ ه1443/ 8/ 3-7

 هـ1443لعام   الثانيلدراسي ( الفصل اتحفيظ - عام) دائي االبت األول فللص العلومالخطة الزمنية لتدريس مادة 



 

 مملكة العربية السعودية ال
 ( 280)  لتعليموزارة ا
 سير بمنطقة علتعليم  اإلدارة العامة ل

 التعليمية الشؤون 
 ت( نا ب -نين وي )ب ف التربإدارة اإلشرا

   الصفوف األولية
 

 

 

 

 

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.  ▪

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 
 األول 

 التهيئة 
 
 12، 11العددان:  
 

 15، 14، 13األعداد:  
 17، 16العددان:  

   أحل المسألة 
 هـ 1443/ 5/ 5-1 )أبحث عن نمط( 

 اختبار  الثاني 
 منتصف الفصل 

 األعداد: 
18  ،19 ،20 

مقارنة األعداد حتى  
20 

ترتيب األعداد حتى  
20 

 هـ 12/5/1443-8 هيا بنا نلعب 
 أيام(  4)  لث ثا ال

اختبار الفصل   األحد إجازة مطولة  إجازة مطولة األحد 
 واالختبار التراكمي 

 التهيئة 
 تمثيل الجمع  قصص الجمع 

 هـ 1443/ 5/ 16-19

 الرابع 
اختبار منتصف الفصل   الجمع إلى الصفر  جمل الجمع 

 )أمثلها(  أحل المسألة  ومراجعة تراكمية 
 هـ 1443/ 5/ 22-26

 تكوين األعداد  مس خاال
4، 5 ، 6 

 تكوين األعداد 
7 ،8 ،9 

 تكوين األعداد 
10  ،11 ،12 

 الجمع الرأسي 
 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5 هيا بنا نلعب 

اختبار الفصل   السادس 
 واالختبار التراكمي 

 التهيئة 
 جمل الطرح  تمثيل الطرح  قصص الطرح 

 هـ 1443/ 6/ 13-17

 ع ب السا
 طرح الصفر والكل 

صف  اختبار منت
مراجعة  الفصل و
 كمية ترا

   المسالة أحل 
 )أرسم صورة( 

 الطرح من األعداد: 
 هـ 1443/ 6/ 20-24 6، 5، 4

 أيام(  3)  نثام لا
 األربعاء والخميس 
 إجازة مطولة 

 الطرح من األعداد 
7 ،8 ،9 

 الطرح من األعداد 
10  ،11 ،12 

 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

 عب هيا بنا نل التاسع 
 الطرح الرأسي 

اختبار الفصل  
 ختبار التراكمي واال

 التهيئة 
 الجمع بالعد التصاعدي 

الجمع باستعمال خط  
 هـ 1443/ 7/ 9-5 األعداد 

 العاشر 
 الطرح بالعد التنازلي 

اختبار منتصف  
الفصل ومراجعة  

 تراكمية 

 أحل المسألة 
 )أكتب جملة عددية( 

الطرح باستعمال خط  
 هـ 1443/ 7/ 16-12 األعداد 

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 والخميس   األربعاء

 طولة جازة مإ
هيا بنا نلعب /  
 تدريبات إضافية 

اختبار الفصل  
 واالختبار التراكمي 

 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

 ج إثرائية وخطط عالجية برام
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 

 ـ ه1443/ 8/ 3-7

 هـ 1443لعام  الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ -  عام) دائياالبت األول  فللص الرياضياتالخطة الزمنية لتدريس مادة 


